Wydanie potwierdzonej kopii dokumentu

Opis, forma załatwienia
Wydanie kopii dokumentu lub postanowienie o odmowie wydania
Wymagane dokumenty
Wniosek
Formularze
Nie ma ustalonych wzorów
Opłaty
Opłata skarbowa:
1. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej strony: 5 zł
Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które
dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument
upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2.
jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia
lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o
wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty

Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac
Zygmunta Starego 9, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury Białobrzegi ul.
Żeromskiego 84 pokój nr 21, tel: 048 613 35 03 w. 22 . Od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30-15.30

Termin odpowiedzi
bez zbędnej zwłoki, do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

